
Gràcies per la teva implicació en el #7deJunyJoParo
#TotxsSomCaixaBank

La Direcció de CaixaBank VEU PUNTS D’AVANÇ

Finalitzen la seva intervenció sol·licitant que es baixi més al detall
de les negociacions

SORTIDES
Estan disposats a reduir el nombre de sortides per cobrir
deficiències en oficines afectades.

RECOL.LOCACIÓ

• Es poden crear mecanismes de garantia perquè els
treballadors romanguin amb condicions de l'empresa.

• Volen que les recol·locacions siguin amb caràcter definitiu, 
però després de crear mecanismes de garantia.

• Manteniment de garantia: condicions salarials, antiguitat, 
etc.

• Consideren que les recol·locacions són bàsiques per reduir
el nombre de sortides.

NO ACCEPTEN

• No accepten les propostes d'extincions de la passada setmana.

• Quantifiquen el cost de la proposta de la RLT en gairebé 4.000 MM €, la 
consideren excessiva. L'empresa vol acostar posicions perquè la proposta
actual és totalment inassumible. La consideren un llast per a la negociació.

• En el model de distribució, volen flexibilitat en la xarxa rural perquè el 
consideren bàsic per al futur de l'entitat.

• CaixaBank mantindrà la xarxa rural més àmplia del sector financer espanyol, i 
consideren que, amb l'actual estructura, a mig termini, no és sostenible.

Resposta Conjunta de la Representació Laboral

LA RLT POSA EN VALOR

 Valorem que s'estudiï la rebaixa d'excedents per poder crear cobertures, 
però no volem que formi part de la plantilla.

 Podem estudiar una rebaixa d'ETT per cobrir baixes, però no eliminar-les 
completament, i per empleats que es dediquin al 100% a cobrir baixes.

 Les recol·locacions hauran de ser amb Excedència de Grup, amb totes les 
garanties que això comporta. Ens basem en acords anteriors, per l'èxit que 
va suposar en aquell moment.

 InTouch: la RLT farem propostes concretes per a recol·locació d'excedents.

 Volem deixar constància que encara no hi ha acord sobre les bases tècniques
dels plans de previsió, de manera que encara no podem negociar aquest
tema.

 Trobem a faltar una contraproposta de sortides.
 L'empresa ha valorat la proposta de la RLT, però no ha 

quantificat la seva.
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RESPOSTA de La Direcció de Caixabank

Escoltin a la plantilla!
Avui han tornat a parar en contra del seu ERO.

Demanem formalment la pròrroga del període formal 
de negociació.

• Mantenir equips de suport fixos per a les zones amb
excedències és molt complicat, però s'estudiarà la proposta.

• Mobilitat de grup: no els serveix un model d'excedència de 
grup, perquè prorroga el problema actual d'excedents de 
plantilla. Segueixen opinant que les mobilitats han de ser 
definitives.

• No estan en condicions de presentar avui cap contraproposta
de sortides. Segueixen considerant la proposta de la RLT 
excessiva.

• Valoren la seva proposta en un arc entre 1000 i 2000 MM € ...

És una broma?
Segur que la tenen perfectament quantificada, però no volen

comparar-la amb la nostra.

Després d'un nou recés,
l'empresa proposa una pròrroga de el període de consultes

fins al 29 de juny.
Les reunions en les properes setmanes seran

els dimarts i els dimecres.
Demà, 8 de juny, nova sessió a les 11 del matí.


